Målsmännens Förening Södra Latins gymnasium (MFSL)
Protokoll från styrelsemöte 14 februari 2011
Närvarande
Styrelsen: Inger Ahlbäck, Olof Mattisson, Margareta Wennlund Åkerblom,
Petra Ashton-Inkapööl och Margareta Ödmark
Elevkåren: Elin Wiberg Wennberg (närvarande under punkterna 1-9)

Frånvarande
Styrelsen: Eduardo Sanjuanello, Gunilla Adrianzon, Conrad Skogberg, Helena Stensö,
Gunilla Barkman och Mats Ceder
Rektor: Lennart Kågestam

1. Mötet öppnas
Inger Ahlbäck öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Senaste protokollet
Inga synpunkter på protokollet från styrelsemötet 17 januari lämnades.

3. Elevkåren informerar
Elin meddelade att en ny styrelse har valts vid elevkårens årsmöte onsdagen den 9 februari.
Den avgående styrelsen beviljades vid årsmötet ansvarsfrihet. Första mötet kommer att bli ett
överlappningsmöte där den avgående styrelsen lämnar över till den nya styrelsen.
Vilka som ingår i styrelsen finns publicerat på Södra Latins hemsida.
I samband med årsmötet skedde en omstrukturering av kåren vilket bl.a. innebär att styrelsen
kommer att består av nio ledamöter istället för tidigare sju. Tanken bakom denna stadgeändring
är att fler elever ska bli involverade. Utskotten kommer också att knytas närmare kåren.
Första Läroverksfejden blir onsdagen 28 april. Det kommer att tävlas i fyra olika grenar.
Biljetter á 20 kronor styck kommer att säljas på skolan.
Vinnaren av Killergame belönades med en Ipod Touch.
Den 14 juni är det Slutskivan för treorna.
Fotbollsspelet som styrelsen beviljat pengar till är mycket populärt och det kommer eventuellt att
bli en turnering.
Elin tillhör den avgående styrelsen och tackade vid mötet för den tid som varit.

4. Ekonomin
Gunilla A fick förhinder och kunde inte närvara vid mötet men hälsade via Inger att det per
den 14 februari 2011 fanns 70 245,65 kronor på föreningens konto .
Helena S har beställt två kursomgångar under våren för körkortsteorin, men datumen är ännu inte
fastställda. Besked ska lämnas under vecka.7.

5. Information från rektor
Lennart Kågestam fick förhinder och kunde inte närvara. Inger tar kontakt med honom för att höra

om han har något att tillägga till protokollet.
(Under protokollets skrivande har Inger meddelat att ingen information från rektorn inkommit.)

6. Norrnässtiftelsen
Conrad fick förhinder och kunde inte närvara.

7. Rapport från FISS (Föräldraalliansen i Stockholms stad)
Eduardo fick förhinder och kunde inte närvara.
Linda Eriksson, FISS har varit i kontakt med föreningen angående vår medverkan vid olika
arrangemang. Styrelsen har beslutat att för närvarande ligga lågt. Gunilla har skött korrespondensen
för föreningens räkning.
FISS bjuder in till ett möte med Görel Fred på temat ”Hur hittar jag sätt att kommunicera
lättare med mitt barn - och med andra också förresten!" Inger kollar upp och tar kontakt
med Inger M om det ska in information om detta i veckobrevet eller på hemsidan.

8. Webbplatsen
Blanketten för bidragsansökan ligger ute på webben och ska nu också kunna fyllas i digitalt.

9. Nyhetsbrevet
Frågan bordlades till nästa möte.

10. Bidragsansökningar
Två bidragsansökningar för projektarbeten har inkommit. Styrelsen fattade beslut om att avslå
bidragsansökningarna.
Vid mötet fattade styrelsen ett generellt beslut att hädanefter avslå ansökningar om bidrag till
projektarbeten i trean. Detta med hänvisning till de kriterier som gäller för bidrag från MFSL:
bidragen ges till insatser och aktiviteter som gynnar eleverna eller skolan som helhet alt.
punktinsatser på skolan, vilka kan komma många till godo tillgodo och inte bara enstaka elever.

11. Aktuella aktiviteter
Globala satsningen
Den 13 april kommer Södra Latin att hålla ett seminarium som ingår i seminarieserien Global
Citizen. Margareta W har varit i kontakt med rektor Patrick Biverstedt och lovat hjälpa till med två
föreläsare.
Globala möjligheter
Styrelsen planerar att som komplement till ovanstående arrangemang ordna en dag på temat
”Globala möjligheter” i samarbete med Syolärarna. Till denna dag ska olika organisationer bjudas
in för att ordna utställningar och svara på frågor.
Petra fick i uppdrag att kontrollera vilka dagar som är planerade för Läroverksfejden så att
arrangemangen inte kolliderar tidsmässigt.
Olof fick i uppdrag att kontrollera möjligheterna att under dagen kunna erbjuda s.k. ”finger food”.
Inger fick i uppdrag att höra med f.d. MFSL-ordf. Suzanne om lämpliga deltagare från
Internationella programkontoret till dagen.
En arbetsgrupp för ovanstående arrangemang bestående av Margareta W (sammankallande),
Inger, Olof och Margareta Ö bildades.

Vårens körkortsteori
Som nämnts under punkten Ekonomi är två kurser beställda.

12. Övriga frågor
Ett förslag kom från Olof om att styrelsen aktivt ska medverka till att det bildas en Internationell
förening på Södra Latin. Styrelsen beslutade att ge ett startbidrag när en sådan förening bildas.
Inför Öppet hus hösten 2011 behöver MFSL-skärmarna uppdateras. Styrelsen beslutade att vidtala
Mats att under våren göra förslag till illustrationer på skärmarna så att de är klara innan höstens
Öppet hus.
Inger meddelade att det kommit ett mail till MFSL-lådan från en lärare som samlat in föräldrars
mailadresser i ”sin” klass. Conrad kommer att meddela att MFSL inte längre skickar
information/Nyhetsbrev via mail utan de läggs ut på nätet – i Nyhetsbrevet, i skolans veckobrev
eller direkt på skolans hemsida. Föräldrar är däremot välkomna att via mail ta kontakt med
föreningens styrelse.

13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir den 21 mars kl. 18:00. Petra fixar fikat.
Arbetsgruppen för Globala möjligheter träffas 21 februari kl. 17:30.

14. Mötet avslutas
Inger avslutade mötet och tackade alla närvarande.
Vid pennan Margareta Ödmark

